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پرونده اصلی

الزاماتجهانیکاربرایایران
نگاهی به مقاولهنامههای سازمان جهانیکار وتعهد دولتها

امسال روز جهانی کارگر ،مصادف است با صدمین سال تاسیس سازمان جهانی کار .سازمانی بینالمللی که وظیفه برقراری
قوانین و نظارت بر روابط کار درون و میان کشورهای جهان را برعهده دارد .ایران از ابتدا عضو این سازمان بینالمللی بود
اما برخی از مقاولهنامههای این سازمان هنوز توسط کشور ما امضا نشده است.
ایده تشــکیل ســازمان بینالمللی کار در خــال «مذاکرات
پاریس» مطرح و اساســنامه این ســازمان ،بین ژانویه و آوریل
سال  ۱۹۱۹توسط کمیسیون بینالمللی کار و بر اساس «قرارداد
ورسای» نوشته شد .در نهایت ،کمیسیون بینالمللی کار توسط
«کنفرانس صلح» ایجاد و اساسنامه ســازمان بینالمللی کار،
بخش سیزدهم «معاهده ورسای» را تشکیلداد  .فلسفه وجودی
سازمان بینالمللی کار که از اساس ســازمانی سهجانبه است،
ی است .پایه
ترویج پارادایم «سهجانبهگرایی» در مسائل کارگر 
اساسی همه مصوبات این سازمان که در دو نوع اصلی مقاولهنامه
(الزامآور برای همــه دولتهایی که آنها را امضــا میکنند) و
توصیهنامه (غیرالزامآور) ،طبقهبندی میشود ،تقویت چانهزنی
( )Negotiationو پیمانهای دستهجمعی میان سه گروه درگیر
در روابط کار یعنی دولت ،کارگران و کارفرمایان است.
برای ایجاد پایبندی دولتهای عضو ،ســازمان جهانی کار8 ،
مقاولهنامه بنیادین دارد که اصول اساسی چانهزنیها و معادالت
اساسی روابط کار در همین  8مقاولهنامه خالصه میشود و اجرای
آنها برای همه دولتهای عضو الزامآور است .این سازمان 177
مقاولهنام ه غیربنیادین یا به اصطالح «فنی» نیز دارد که جزییات
و چیدمان کلی روابط کار در این مقاولهنامهها مشخص میشود.
روز جهانی کارگر امسال مصادف است
با صدمین سالگرد تاسیس سازمان
مقاولهنامهها بر
بینالمللی کار ( .)ILOایران از همان
چند دستهاند؟
ابتدا یعنی از زمان تاســیس سازمان
بینالمللی کار در سال  ۱۹۱۹عضو
این سازمان بوده و تا سال 11 ،۱۳۵۷
مقاولهنام ه این سازمان را امضا کرده و به تصویب مجلس شورای
ملی رسانده است .دولت ایران بعد از انقالب به  ۳مقاولهنامه دیگر
نیز پیوست و در حال حاضر در مجموع ،به  ۱۴مقاولهنامه ملحق
شده است .اما مساله اینجاست که از بین  8مقاولهنامه بنیادین،
دولت ایران  5مقاولهنامه را پذیرفته اســت .مقاولهنامههای کار
اجباری ،تساوی دستمزدها ،القای کار اجباری ،تبعیض اشتغال و
محو بدترین اشکال کار کودک از مقاولههای مورد پذیرش ایران
است اما دو مقاولهنامه بنیادین شماره ( 98حق سازمانیابی و
چانهزنی جمعی) و شماره ( 87آزادی انجمن و حفاظت از حق
ســازمانیابی) که مهمترین الزامات تشکلیابی و آزادی کنش
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ســندیکایی را تعریف میکنند و مقاولهنام ه شــماره «»۱۳۸
(حداقل سن کار) هنوز توسط دولت ایران امضا نشده است.
مقاولهنامه « »138که حداقل سن کار را  15سال تعریف کرده ،نه
قبل از انقالب و نه پس از آن توسط دولت ایران امضا نشده ،با این
وجود ،ماده ( )79قانون کار که حداقل سن اشتغال در کارگاههای
مشمول را  15سال تمام دانسته ،دقیقا الزامات همین مقاولهنامه
را رعایت کرده اســت .بنابراین مشکل چندانی در رابطه با امضا
نامه «»98
نشدن این مقاولهنامه بنیادین وجود ندارد .اما دو مقاوله 
و « »87که در مجموع «آزادی سندیکایی» را تعریف میکنند
هنوز امضا نشــدهاند .بنابراین تعارض با الزامــات ( )ILOدر دو
محور قابل بررسی است :یکی نپیوستن به دو مقاولهنامه بنیادین
تشکلیابی و دیگری عدم پایبندی کامل به مقاولهنامههایی که
روی کاغذ ،ایران آنها را امضا کرده است.
«حســین اکبری» ،فعال کارگری و
کارشناس روابط کار در ارتباط با رابطه
ایران و الزامات
حقوقی روابط کار ایــران با الزامات
()ILO
سازمان جهانی کار با اشاره به امتناع از
امضــای دو مقاولهنامه آزادی کنش
صنفی ،به «قلمرو رفــاه» میگوید:
«ویژگی مقاولهنامههای بنیادین ،الزامآور بودن آنها فارغ از امضای
دولتهاســت .دولتهای عضو ،همگی ملزم بــه اجرای این 8
مقاولهنام ه هستند اما در عمل دولتهای بسیاری هستند که این
الزامات را رعایت نمیکنند .برای نمونه ،دو مقاولهنامه بنیادین
تشکلیابی « »87و « »98نه در رژیم پهلوی و نه پس از انقالب
هرگز توسط دولت ایران امضا نشد .عدم پایبندی به این دو مصوبه
الزامآور ،کنش متحدان ه صنفی و آزادی سندیکایی کارگران ایران
را سلب کرده است ».اکبری این دو مقاولهنامه را زیرساختیترین
الزامات سازمان جهانی کار میداند و میگوید« :اگر دولتی این دو
مقاولهنامه را نپذیرد و اجرا نکند ،اساسا پذیرش مقاولهنامههای
دیگر تاثیر چندانی در شرایط زیستی کارگران نخواهد داشت.
وقتی نیروی کار نتواند حضور اجتماعی آزادانه داشــته باشد و
تشکلهای صنفی خود را بدون نیاز به تایید دولت سامان دهد،
«چانهزنی» و یا «سهجانبهگرایی» نامفهوم خواهد بود».
بخشــی دیگــر از معضــل ،به عــدم پایبنــدی عملــی به
الزاماتــی برمیگــردد کــه ایران پــای آنهــا را امضــا زده

